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बेले,  शेवटचे खेचि  

एरेक्व एका फेंचलय फवून आऩवमा आईची लाट फघत शोता. त्माने वभोयच्मा फागेत एक खेचय 
बाज्मा खाताांना ऩाहशरे. जेव्शा मभज ऩेटटले एरेक्वजलऱ मेलून फववमा, तवे्शा त्माांनी त्माफद्दर 
वलचायरे.  

“त ेफेरे खेचय आशे ना?” त्मा म्शणावमा, “त ेककतीशी बाज्मा खाऊ ळकतो. कायण त्माने त्मा 
कभालवमा आशे.” 

  तय इथां गीव-फेंड, अरफाभा, ऩावून फेरे खेचयच्मा गोष्टीरा वुरुलात शोत.े फेरे एक वाभान्म 
खेचय शोता आणण १९६०च्मा नागरयक अधधकायाच्मा आांदोरनात त्माने भशत्लऩूणण बूमभका ननबालरी 
शोती. शी कशाणी लास्तवलक घटनाांलय आधारयत आशे.  डॉ. भाहटणन रूथय ककां ग जूननमय माांच्मा बाऴणाने 
पे्ररयत शोऊन आकिकी अभेरयकन ननधणन वभुदामाने अधधकाऱमाांना वलयोध कयत, भत देण्मावाठी 
स्लतःची नोंदणी केरी. भत देण्मावाठी त्माांनी खेचय ओढत अवणाऱमा गाडीने प्रलाव केरा.  
डॉ. ककां गच्मा शत्मेनांतय,  गीव-फेंडच्मा दोन खेचयाांनी अटराांटाच्मा यस्त्मालय डॉ. ककां गची ळलऩेटी 
अवणायी लगॅन ओढरी.  

  जेव्शा त्मा तरुण भुराने कोभर फेरेच्मा डोळमाांभध्मे फनघतरे तवे्शा त्मारा व्मल्क्तगतयीत्मा 
आऩवमा वभाजाचा इनतशाव वभजरा. कदाधचत लाचणाऱमाांना तवेच लाटेर.  

नागरिक अधिकािाची कहाणी    



फेरे, ळलेटच ेखेचय  
 
 

नागरिक अधिकािाांची कहाणी   



एरेक्व एका दकुानाच्मा फाशेय फेंचलय फवरा शोता. त्मारा 
खेऱामरा जालां लाटत शोतां. ऩण आईने त्मारा लाट फघामरा 
वाांधगतरे शोते.नतथां फववमा फववमा एरेक्वरा काशीच 
कयता मेत नव्शते. तेव्शा त्माने यस्त्माच्मा ऩरीकडच्मा 
फागेत, एक म्शाताये खेचय चयताांना ऩाहशरे. शला एकदभ 
ल्स्थय शोती. चीनाफेयीच्मा झाडाच ेएकशी ऩान शरत नव्शते. 
इतकी ळाांतता शोती की, एरेक्व फागेत बाजीची हशयली ऩाने 
कुयतडणाऱमा खेचयाचा आलाज ऐकू ळकत शोता. भध्मे भध्मे  
खेचय आऩवमा भोठ्मा कानाांनी भावमा उडलत शोते.    



तेव्शा एक म्शातायी फाई शऱूशऱू राकडी ल्जन्माच्मा ऩामऱमा 
चढत दकुानाऩमतं ऩोशचरी आणण एरेक्वच्मा जलऱच्मा 
फाकड्मालय फवरी. नतने एक घडी केरेवमा लतणभानऩत्राचा 
स्लतःवाठी ऩांखा केरा. एरेक्वन ेनतरा डोळमाच्मा कोऩऱमातून 
फनघतरे, ती स्त्री खेचयाकड ेफघत शोती.  

 म्शातायी स्त्री शवत आणण शऱू आलाजात म्शणारी, “भरा 
भवारेदाय हशयव्मा बाज्मा, वयफत आणण भटणाच्मा फयोफय 
खामरा आलडतात.” 

एरेक्व शवरा. 

“भी वलचाय कयत शोते की शे म्शाताये खेचय पक्त हशयव्मा 
बाज्मा कळा खाऊ ळकते,” ती भहशरा म्शणारी. 

“त्मारा खाण्माची ऩयलानगी आशे का?म्शणजे भाझ्मा 
म्शणण्माचा अथण अवा शोता की, कोणाच्मा फागेतवमा बाज्मा ते  
अळा प्रकाये खाऊ ळकते का?” एरेक्वन ेवलचायर.े  



“म्शाताया  फेरे!  तो आऩवमा इच्छे 
नुवाय ऩाहशजे तेलढी हशयली बाजी खाऊ 
ळकतो.त्माने तेलढां कभालरां आशे.” 
एरेक्वकड ेवयऱ फघत भहशरा म्शणारी. 
“फघ ना भीच त्मा खेचयारा भोकऱां वोडरां 
आशे. आणण ती फाग भाझी आशे. भी वलचाय 
केरा की थोड्मालेऱ वालरीत फवून आयाभ 
कयाला आणण भग त्मारा फाशेय काढाले.”. 

“ऩण, भॅडभ,  तुम्शी त्मा खेचयारा 
आऩरी हशयली योऩे का खाऊ देत आशात?” 

“फाऱा भाझां नाल मभज ऩेट्टले आशे,” 
भहशरा म्शणारी. “तुझां नाल काम आशे?”“ 

“भी एरेक्व आशे,” भुराने उत्तय हदरां.  

"ठीक आशे, एरेक्व, भाझ्मा फागेत 
आभच्मा दोघाांना ऩुयेर एलढी बाजी आशे.   
आणण फेरे एक खूऩ वलळेऴ खेचय आशे. तो 
ग्रीव-फेंडचा हशयो आशे. भरा त्माचा वन्भान 
कयाला लाटतो.” 

“त्मा म्शाताऱमा खेचयात खाव अवां काम 
आशे?”  एरेक्वने उबां याशत वलचायरां.  



भहशरेने एक खोर वलाव घेतरा. “ती एक भोठी गोष्ट 
आशे. जय तुझ्माकड ेलेऱ अवेर तय भी ती तुरा वाांगू ळकते.” 

एरेक्व  वांकोचरा. आधीच त्मारा ती म्शातायी स्त्री लेडवय 
आणण चक्रभ लाटत शोती. ऩण त्मारा उत्वकुता लाटत शोती 
आणण आता त्माच्माकड ेदवुये काशी काभशी नव्शते. 

''गीव-फेंड  नेशभीच एक गयीफ लस्ती  शोती,'' भहशरेने वरुु 
केरे. “इथां ळतेीमळलाम दवुयां काशीच नव्शतां. ळतेात नाांगय 
चारलण्मावाठी नेशभीच खेचय रागत अवत. आम्शी खूऩ कभी 
रोक काय घेल ूळकत शोतो.” 

“भग रोक फाजायात कवे जात शोते?” एरेक्वने वलचायरे. 



“फघ आम्शी रोक स्लतःरा फेंडवण म्शणत अव.ू आणण 
इकडनेतकड ेजाण्मावाठी आम्शी खेचयाांचा उऩमोग कयत 
अव.ू फेरे आभच्माजलऱ खूऩ लऴांऩावनू आशे. तो 
आभच्माजलऱ तेव्शा ऩण शोता जेव्शा डॉ. भाहटणन रथूय ककां ग 

इथे बाऴण देण्मावाठी आरे शोते. शी १९६५ची गोष्ट अवेर.” 

"डॉ. भाहटणन रथूय ककां ग माांच्माफद्दर ळाऱेत आम्शाांरा 
वाांधगतरे शोते. तुम्शी त्माांना बेटवमा शोत्मा का?” एरेक्वने 
वलचायरे.  



“शो तय!  त्मा यात्री एक बमानक लादऱ आरां शोतां. खूऩ 
रोकाांनी वलचाय केरा की डॉ. ककां ग आऩवमावायख्मा गयीफ 
रोकाांना बेटामरा मेणाय नाशीत. भी फेरे फयोफय इथनू थोडवां 
दयू त्माांची लाट फनघतरी. ळलेटी अध्माण यात्रीनांतय डॉ. ककां ग नतथां 
ऩोशचरे.ऩण त्मा इतक्मा यात्री वदु्धा ते आभच्माळी 
फोररे.त्माांनी प्रीजेंट ग्रोल फॅऩहटस्ट चचण भध्मे आम्शाां रोकाांवाठी 
जोयदाय बाऴण केरे.” 

“ते काम म्शणारे?” एरेक्वन ेवलचायरे.  



"ठीक आशे,  त्मा काऱात, कॅभेडनेरा 
जाण्मावाठी एक नदी ऩाय कयाली रागे. 
कॅभेडने भध्मे काशी दकुानां शोती आणण 
नोकऱमा वुद्धा शोत्मा. डॉ. ककां ग माांनी 
आम्शाांरा नालेने कॅभेडने जालून आऩरां 
भत नोंदलामरा वाांधगतरां.” 
“स्लातांत्र्मावाठी नदी ऩाय कया!” त्माांनी 
वांदेळ हदरा. “बरे आऩण गयीफ भातीत 
कष्ट कयणाये ळेतकयी अवू, गुराभाचे 
लांळज अवू आणण ओझी लाशण्मावाठी 
आऩवमाकड ेपक्त खेचय अवेर,” ते 
म्शणारे, “भी इथां गीव-फेंडरा शे 
वाांगण्मावाठी आरो आशे की आऩवमारा 
वुद्धा एक अधधकाय आशे.” डॉ. ककां ग 
म्शणारे” की आऩवमावायख्मा अवलेत 
रोकाांना भत देण्माचा अधधकाय आशे. 
तुरा शे भाहशत आशे का  एरेक्व, त्मा 
काऱात  वलरकॉक्व काउां टीत कोणत्माशी  

अवलेत  व्मक्तीरा भत देण्माची हशांभत 
नव्शती.”  

“तुम्शाांरा भत देण्माची बीती लाटत 
शोती का?” एरेक्वने वलचायरे.  



मभज़ ऩेट्टलेने खोर वलाव घेतरा आणण एक षण वलचाय केरा.  

"डॉ. ककां ग फोरवमानांतय आम्शी घाफयरो नाशी. आम्शी स्लतःरा 
आभच्मा खेचयाांवायखे भजफतू वभजू रागरो. आणण भग आम्शी 
तेच केरे जे डॉ. ककां ग माांनी आम्शाांरा कयामरा वाांगनतरे शोते. 
इतके वाये रोक भत नोंदलामरा गेरे की आभची छोटी फोट 
फडुामरा रागरी शोती. काशी फेंडवण,  डॉ. ककां गच्मा फयोफय  वेवभा, 
भॉन्टगोभयी, फमभघंभ,  आणण लॉमळांग्टन भध्मे भोच्माणत बाग 
घेण्मावाठी गेरे. फेंडवण वदु्धा खेचयाांवायखे  ननष्ठालान  अवतात," 

मभज़ ऩेट्टल ेम्शणावमा. 

“आम्शी ळाऱेत त्मा भोच्माणफद्दर लाचरां आशे!” एरेक्व  
म्शणारा. 

“खूऩ छान,ऩण आम्शी जे केरां त्माभऱेु कॅभेडनेच ेगोये रोक 
नक्कीच घाफयरे अवतीर, कायण गोऱमा रोकाांनी रगेच फोटीची 
वेला फांद केरी. गोया ळरेयप खूऩ फदभाळ शोता आणण त्मारा 
आभची जागा आम्शाांरा दाखलामची शोती. तो फातभीदायाांना 
म्शणारा, “ते काऱे आशेत म्शणून आम्शी आभची फांद केरी 
नाशी.आम्शी नाल मावाठी फांद केरी कायण ते रोक शे वलवयरे की 
ते काऱे आशेत.” 



“जेव्शा भत देण्माची लेऱ आरी, तेव्शा आभच्मा जलऱ नदी ऩाय 
कयण्माचा कोणताच भागण नव्शता. ऩण आता आम्शाांरा कोणी योखू ळकणाय 
नव्शत.े फेंडवेण,  म्शाताऱमा  फेरे वायखे शोते. ते पवरे नाशीत, उरट ते भजफतू, 
शट्टी, ल्जद्दी शोते. आम्शी काशी रोकाांना कायभध्मे घातरे.त्मात रोकाांना 
कोंफनू कोंफनू बयरे.  

फाकी  रोकाांना खेचयाने ओढरे. भत देण्माच्मा हदलळी रोक, नदीची ऩरयक्रभा कयत 
कॅभेडने ऩोशचरे. नतथां ऩोशचण्मावाठी त्माांना अधाण हदलव रागरा. ऩण ते काभ 
कयण्माच्मा मोग्मतेच ेशोते. रोकाांनी गाणी म्शटरी आणण ऩणूण ळशयात टाळमा लाजलवमा. 
कॅभेडने च ेरोक शे वगऱां फघनू शैयाण झारे. 

“तुम्शी त्माांना दाखलनू हदरां!” एरेक्वन े शवत म्शटरां. “म्शणून फेरे एक हशयो आशे 
का?” 



"अजून ऩषु्कऱ गोष्टी फाकी 
आशेत.भत हदवमाभऱेु खूऩ रोकाांच्मा 
कॅभेडने भधवमा नोकऱमा गेवमा.गोष्टी 
खयाफ झावमा. नोकयी मळलाम याशाले 
रागत अववमाने रोकाांना  उऩाळी 
याशण्माची लेऱ आरी. म्शणून 
आभच्माऩकैी काशीजण अरफटाण भधवमा  

"िीडभ ल्क्लल्वटांग फी"  भध्मे वामभर 
झार.ेभग आम्शी आभची वाभहुशक 
गोधडी फनलण्माची कां ऩनी वरुु केरी.  
गीव-फेंडच्मा भहशराांनी नेशभीच गोधड्मा 
मळलवमा आशेत.जगात वगळमात वुांदय 
गोधड्मा इथेच मळलवमा जात 
शोत्मा.रलकयच आभच्मा यजमा ऩणूण 
अभेरयकेत वलकवमा जाऊ रागवमा. 
शऱूशऱू आम्शी प्रमवद्ध शोल ूरागरो..  

“म्शणून भी आज इथां आशे, भाझी 
आई यजई खयेदी कयण्मावाठी इथां आरी 
आशे! एरेक्व  म्शणारा. “शा एक वखुद 
ळलेट आशे नाशी?” 



“ऩण शा फेरेच्मा कशाणीचा ळलेट नाशी,” मभज़ ऩेट्टल ेने नयभ 

आलाजजात म्शटरां.  "एरेक्व, १९६८ भध्मे चाय एवप्रररा काम झारां? 
माफद्दर तू ळाऱेत काशी लाचरां आशेव का?” 

एरेक्वन ेमभज़ ऩेट्टलचे्मा डोळमात फनघतरां. ती खूऩ दःुखी शोती. 
“त्माहदलळी डॉ. ककां ग माांना गोऱी रागरी, का?” त्माांनी वलचायरां, 
आणण ऩहशवमाांदा एरेक्वरा खूऩ उदाव लाटू रागरां.  

“शो, गीव-फेंडभध्मे प्रत्मेकजण दःुखी शोता.”  मभज़ ऩेट्टलेने खोर 
वलाव घेतरा आणण भग झाडाांकड ेफनघतरां शरकेवां लायां ऩानां शरलत 
शोते.   

“आम्शाांरा एक पोन आरा,  ज्मात  डॉ. ककां ग के अांनतभ वांस्कायाच्मा 
लेऱी अटराांटाच्मा यस्त्मालय त्माांची ळलऩेटी ओढण्मावाठी आभच्मा 
खेचयाांची गयज शोती न का घोड्माांची. खेचय त्माांचा लेऱ घेतात, खूऩ 
कष्ट कयतात, आणण कधीशी शाय भानत नाशी. खेचय वुांदय नवतात, 
ऩण त्माांच ेएक अल्स्तत्ल अवते. शी आभच्मावाठी एक खूऩ 
वन्भानाची गोष्ट शोती की  डॉ. ककां गच्मा के अांनतभ  वांस्कायाच्मा  
लेऱेरा फेंडवणच्मा खेचयाांचा  उऩमोग कयण्मात आरा.  



"फेरे  आणण एडा नालाच ेअजून एक खेचयारा अटराांटारा जाणाऱमा 
ट्रक भध्मे चढलरां गेरां.ऩण नेशभीवायखांच शे काभ वोप्ऩ नव्शतां.याज्म 
ऩोमरवाांनी ट्रक अडलरा आणण ड्रामव्शयरा जनालयां याज्माच्मा फाशेय 
नेण्माच ेऩयमभट दाखलामरा वाांधगतरां. मोग्म कागद नववमा कायणाने 
ऩोमरवाांनी ड्रामव्शयरा अटक कयण्माची धभकी हदरी.  

“आम्शी अटराांटाच्मा डॉ. ककां गच्मा  भखु्मारमारा खफय हदरी, आणण 
ते  त्लरयत याज्म ऩोरीव अरफाभा आणण जॉल्जणमाच्मा याज्मऩाराांळी 
फोररे. ते म्शणारे की जय ऩोमरवाांनी त्माांना डॉ. ककां ग माच्मा अांनतभ 
वांस्कायारा जाण्मावाठी अडलरे तय ऩणूण देळात शी फातभी लतणभानऩत्र 
आणण टीव्शीलय आरी तय ती रज्जास्ऩद लाटेर. त्मानांतय वनैनकाांनी 
आभच्मा फेरे आणण एडारा अटराांटा  भध्मे प्रलेळ करू हदरा.” 

“काम  फेरेन ेडॉ. भाहटणन रथूय ककां गची ळलऩेटी ओढरी?” एरेक्वन े 
वलचायरां. 



“शो, फेरे  आणण  एडान े हशांभतीने वाड ेतीन भरै अांतयाऩमतं डॉ. 
ककां ग  माांची ळलऩेटी ओढरी. ते यडणाऱमा-वलव्शऱणाऱमा रोकाभधनू 
गेरे. जवजळी ळलऩेटी ऩढेु जात शोती. तवतवे रोक फाशेय ऩडू रागरे 
त्माांनी खेचयाांना आणण ळलऩेटीरा स्ऩळण केरा. कवऩना कय, त्मा 
खेचयाांना शजायो शाताांनी स्ऩळण केरा. ऩण ते शऱू आणण ळाांततेने 
चारत याहशरे. ना ते भागे शटरे ना ते ऩढेु जाण्माव घाफयरे. ते पक्त 
चारत याहशरे.  

 "डॉ. ककां ग माांच ेअांनतभ वांस्काय जगातवमा वलण टीव्शी चॅनेरलय 
दाखलरे गेरे. एफेनेज़य फॅऩहटस्ट चचण जलऱ वाठ शजाय रोक एकत्र झारे 
शोते.आणण दशा शजाय रोकाांनी यस्त्मालय याांग रालरी शोती.आभचा 
आम्शाांरा खूऩ अमबभान लाटरा! आणण माच कायणाभऱेु आम्शी गीव-

फेंड भध्मे आभच्मा ळलेटच्मा खेचयालय खूऩ पे्रभ कयतो. म्शणून 
म्शाताऱमा फेरेरा भाझ्मा फागेतवमा बाज्मा ऩोटबय खाऊ देते.” 



एरेक्व  आणण  मभज़ ऩेट्टलेने  म्शाताऱमा  

फेरेकड ेफनघतरे.त्माने बाजी खाणां फांद केरां 
शोतां आणण त्माने डोकां  लय करून त्माांच्माकड े
फनघतरां. भग ते दोघां शवू रागरे.  

“फघ,आता त्माचां ऩोट बयरां आशे," मभज़ 

ऩेट्टले  शऱूशऱू फाकड्मालरून उठत म्शणारी, 
“तुरा त्मारा बेटालां लाटतां का?” 

“शो, भॅभ," एरेक्व  ल्जन्मालरून उतयरा 
आणण फेरेजलऱ गेरा. नतथां जाऊन त्माने 
फेरेच ेकेवाऱ कान खाजलरे. एरेक्वने 
खेचयाच्मा डोळमात फनघतरां आणण त्मारा 
आवचमण लाटरां की त्मा खेचयाने ककती  

भशत्लऩूणण इनतशाव फनघतरा अवेर. एरेक्व  
म्शणारा,” भरा फेरे फद्दर वाांधगतवमाफद्दर 
तुभच ेआबाय.” 

“आता तुरा डॉ. ककां गच्मा म्शणण्मात काम 
अथण शोता शे रषात आरां अवेर.त्माांनी 
आम्शारा वाांधगतरां शोतां की बरे आऩण 
वयऱ, कठीण जीलन जगत अवू, ऩण 
आऩवमारा एक अल्स्तत्ल आशे.” ते म्शणारे.  

“एलढांच नाशी तय एक म्शाताये खेचय 
हशयो शोलू ळकतां”  एरेक्व म्शणारा. मभज़ ऩेट्टले  
शवरी आणण भग ती फेरेरा आऩवमा फयोफय 
घेलून ननघून गेरी.  



भी प्रथभ  येलयेंड जेम्व ई. ऑयेंजकडून  फेरेची   कशाणी ऐकरी.  जेव्शा नागरयक अधधकाय 

नेता डॉ. भाहटणन रथूय ककां ग जूननमयची  ४ एवप्रर१९६८रा शत्मा झारी शोती,तवे्शा  ते 
त्माांच्माफयोफय काभ कयत शोते. डॉ. ककां ग माांची इच्छा शोती की जे खेचय ळतेात नाांगय 
चारलतात त्माांनीच त्माांची ळलऩेटी ओढाली. त्माांनी जीलन बय गयीफ अवलेत रोकाांच ेजीलन 
अधधक चाांगरे कयण्मावाठी काभ केरां शोतां.खेचय त्मा रोकाांच ेळल्क्तळारी प्रनतक शोते. 

 येलयेंड ऑयेंज माांना खेचयाांना ळोधण्माच ेकाभ हदरे शोते. त्माांच्मा रषात शोते की डॉ. ककां ग  
माांनी अनेकलेऱा गीव-फेंडभधधर रोकाांना बाऴण हदरे शोते आणण नतथरे रोक इतय हठकाणी 
त्माांच्माफयोफय भोच्माणत वाभीर झारे शोते. त्माांना शे भाहशत शोते की डॉ. ककां ग खूऩ काऱ  

फेंडवणच े प्रळांवक शोते आणण  फेंडवेण वयऱ रोक शोते ज्माांनी कठीण काऱाळी वाभना केरा 
शोता.  

 गीव-फेंड  आणण नतथवमा खेचयाांनी डॉ. भाहटणन रथूय ककां ग जूननमयच्मा   इनतशावात एक 
भोठी बमूभका ननबालतीर, जळी बमूभका  डॉ. ककां ग माांनी नतथवमा रोकाांच्मा जीलनात 
ननबालरी शोती. खयांतय १९६५चा नॅळनर व्शोहटांग याईट्व अॅक्ट ऩारयत झावमानांतय भत 
देणाये ऩहशरे आकिकी अभेरयकन शे कॅभेडने, अराफाभाचचे रोक शोते.काशी लऴाणनांतय  
कॅभेडनेने वलवाव्मा ळतकातवमा ऩहशरा अवलेत ळरेयप ननलडरा. 

जेव्शा  डॉ. ककां ग माांच्मा शत्मेची फातभी आरी, तेव्शा  फेंडवण वशजतेने खेचय ऩाठलामरा 
तमाय झारे. फेरे  आणण एडारा. जनालयाांना एका वऩकअऩ ट्रक भध्मे घातरां .ऩण प्रलावाच्मा 
वरुुलातीराच ट्रक याज्माच्मा वीभेलय योखरा.  जेव्शा ड्रामव्शय प्राण्माांना घेलनू जाण्माच े
ऩयमभट दाखल ूळकरा नाशी तेव्शा त्मारा  अटराांटारा जाण्माची ऩयलानगी मभऱारी नाशी.  

 भदत भागण्मावाठी  अरफाभा  आणण  जॉल्जणमा  मा दोन्शी याज्माच्मा 
याज्मऩाराांना डॉ. ककां ग माांच्मा काभगायाांनी पोन केरे. मा कयालाईभऱेु 
अांनतभ वांस्कायारा लेऱ शोईर आणण जेव्शा त्माांनी शी याष्ट्रीम फातभी 
शोईर अळी धभकी हदरी, तेव्शा दोन्शी याज्मऩार तमाय झारे आणण त्माांनी  

फेंडवणच्मा खेचयाांना  अटराांटारा जाण्माची ऩयलानगी हदरी.  

९ एवप्रर,१९६८रा  फेरे  आणण  एडाने एफेनेज़य  फॅऩहटस्ट चचण  ते  

भोयशाउव कॉरेज  ऩमतं शऱूशऱू नम्रतेने डॉ. ककां ग माांची ळलऩेटी ठेलरेरी 
लगॅन ओढरी. नतथां डॉ. ककां ग्वच ेएक मळषक येलयेंड फेंजामभन भेव माांनी डॉ. 
ककां ग माांना श्रद्धाांजरी हदरी. अनभुान अवां आशे ऩन्नाव शजाय रोकाांनी 
लगॅनच्मा भागे ळाांततेने जुरवू काढरा. फेरे  आणण एडाने आऩरी बमूभका 
चाांगरी ननबालरी.  

रेखकाची हटप्ऩणी  


